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Nid yw symud tŷ, sy’n aml 
yn cael ei ystyried i fod  
yn ddigwyddiad mawr 
mewn bywyd, yn effeithio 
ar ddatblygiad plant

Nid yw llesiant yn 

ystod plentyndod yn 

gysylltiedig i faint o 

arian sydd gan y teulu

Mae cymdogaeth, cyfeillgarwch 

a thynnu ymlaen gyda brodyr 

a chwiorydd yn bwysicach na 

magwraeth mewn cartref gyda 

dau riant o ran hapusrwydd plant 

BETH YW PLENTYN  
Y GANRIF NEWYDD?

PAM GOFYN I MI  
GYMRYD RHAN?

Mae Plentyn y Ganrif Newydd yn enwog ledled y byd am ddarparu 
dealltwriaeth fanwl o sut brofiad ydi hi i dyfu i fyny yn y Deyrnas Unedig 
heddiw. Mae ymchwilwyr yn defnyddio’r wybodaeth i ddysgu sut y gall 
profiadau ac amgylchiadau pobl yn ystod plentyndod effeithio ar eu bywydau 
yn ddiweddarach. Mae’r ymchwil yn helpu llywodraeth, gweithwyr gofal iechyd, 
athrawon ac eraill i ddatblygu gwasanaethau a pholisïau sy’n gwella iechyd, 
addysg, datblygiad a llesiant pobl, nawr ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Bydd cam nesaf yr arolwg yn 2018, pan fydd y bobl ifanc yn 17 oed. Yn Awst 
2017, rydym yn profi’r arolwg gyda rhai pobl ifanc a’u rhieni i weld pa mor 
dda mae’n gweithio a sut y gellid ei wella. Mae’r arolwg peilot hwn yn rhan 
allweddol o’n paratoadau, felly fe fydden ni wir yn hoffi cael dy help gyda hyn. 
Fyddi di ddim yn rhan o’r brif astudiaeth.  

I ddiolch i ti am gymryd rhan, byddi’n cael rhodd fechan gan y cyfwelydd.

PAM Y GOFYNNWYD I FY RHIANT (RHIENI) GYMRYD RHAN?
Hoffem hefyd i dy riant/rheini (neu riant a phartner) sy’n byw gyda thi i gwblhau holiadur  
papur, a holiadur cryno ar-
lein. Mae’n wir bwysig cael 
dealltwriaeth lawn o fywyd  
y teulu.

BETH FYDD YN DIGWYDD I’R DATA A GESGLIR?
Bydd yr wybodaeth y byddi’n ei rhoi i ni yn cael ei chadw’n ddiogel a’i 
thrin yn gwbl gyfrinachol yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data 1998. Bydd 
dy enw, manylion cyswllt ac unrhyw fanylion eraill a allai ddatgelu 
pwy wyt ti yn cael eu cadw ar wahân i dy wybodaeth o’r arolwg. Bydd 
yr wybodaeth y byddi’n darparu yn cael ei defnyddio i hysbysu 
cynllunio’r prif arolwg yn unig. Gellir gweld rhagor o fanylion ar sut 
fyddwn ni’n cadw dy wybodaeth yn ddiogel yn y cwestiynau cyffredin  
ar wefan yr astudiaeth.

PWY SY’N CYFLAWNI’R AROLWG?

Mae’r arolwg yn cael ei gyflawni 

gan gyfwelwyr o Ipsos MORI 

a’r National Centre for Social 

Research (sefydliadau ymchwil 

annibynnol) ar ran y Centre 

for Longitudinal Studies yng 

Ngholeg Prifysgol Llundain.  

Mae pob cyfwelydd wedi ei 

hyfforddi yn llawn. Maent  

yn cario cerdyn adnabod 

gyda’u llun.

Mae’r astudiaeth wedi dysgu cryn dipyn am wahanol feysydd o dy fywyd.  
Er enghraifft:

Cymer olwg ar wefan yr astudiaeth i gael 
gwybod mwy am beth a ddysgwyd hyd yma!  WWW.CHILDNC.NET

BETH MAE’R ASTUDIAETH WEDI  
EI GANFOD HYD YN HYN?



BETH YDYM AM I TI EI WNEUD?

GWNEUD DAU WEITHGAREDD RHIF
(tua 20 munud)

Hoffem ofyn i ti wneud dau 
weithgaredd rhif. Bydd y cyfwelydd 
yn dangos i ti beth i’w wneud pan 
fydd yn ymweld ac yn ateb unrhyw 
gwestiynau sydd gennyt. Bydd rhai 
yn mwynhau’r mathau o yma o 
weithgareddau yn fwy nag eraill,  
ac i rai fe fyddant yn dipyn o her. 
Mae’n bwysig fod pawb yn cymryd 
rhan. Ni fyddi yn cael sgôr. 

Hoffem fesur dy daldra, pwysau a 
chanran braster corff. Gelli ofyn 
am gofnod o dy fesuriadau, ond ni 
fydd y cyfwelydd yn eu rhoi i ti os 
byddai’n well gennyt beidio gwybod. 
Ni fydd y cyfwelydd yn darllen dy 
fesuriadau allan yn uchel, nac yn eu 
rhannu gydag unrhyw un arall.

ATEB YCHYDIG O GWESTIYNAU AM DY FYWYD
(tua 45 munud)

Bydd y cyfwelydd yn gofyn cwestiynau i ti am dy fywyd. Ar gyfer rhai 
cwestiynau, allai fod yn fwy preifat, byddwn yn gofyn i ti lenwi’r atebion  
dy hun ar lechen y cyfwelydd. Does dim rhaid ateb unrhyw beth os nad  
wyt ti eisiau a does yna ddim ateb cywir nac anghywir. Mae’r  
cwestiynau yn trafod nifer o bynciau, fel addysg a gwaith, teulu,  
ffrindiau a sut wyt ti’n treulio dy amser. 

RHOI CANIATÂD I NI YCHWANEGU GWYBODAETH YCHWANEGOL AMDANAT 
Hoffem ychwanegu rhywfaint o wybodaeth amdanat a gedwir gan 
adrannau llywodraeth i’r wybodaeth rwyt ti’n rhoi i ni yn rhan o’r 
astudiaeth. Cyn i’r cyfwelydd ymweld, bydd yn anfon llyfryn arall atat 
gyda gwybodaeth ar pam yr hoffem wneud hyn a beth sydd ynghlwm.

CWBLHAU HOLIADUR  
AR-LEIN CRYNO YN DILYN  
YR YMWELIAD  
(tua 15 munud)

Hoffem ofyn i ti hefyd gwblhau 
holiadur ar-lein byr wedi’r ymweliad. 
Bydd y cyfwelydd yn egluro beth  
i’w wneud pan fydd yn ymweld.

PAM FOD HYN YN DDEFNYDDIOL?

Mae’r wybodaeth yn ein helpu i 
ddeall sut mae gwahanol agweddau 
o dy fywyd yn effeithio ar dy 
lesiant, iechyd a datblygiad. Gellir 
hefyd cymharu’r canlyniadau i 
genedlaethau blaenorol, i weld  
sut y gallai hyn fod wedi newid 
gydag amser.

PAM FOD HYN YN DDEFNYDDIOL?

Mae hyn yn darparu gwybodaeth 
werthfawr ynglŷn â thwf pobl ifanc. 
Er enghraifft, mae’r mesuriadau hyn 
yn ein helpu i ddeall i ba raddau mae 
deiet a ffordd o fyw yn cyfrannu i 
iechyd. Gellir defnyddio’r wybodaeth 
i gynllunio’r polisïau mwyaf effeithiol 
i helpu pobl ifanc i gadw’n iach.

PAM FOD HYN YN DDEFNYDDIOL?CAEL DY FESUR 
(tua 10 munud)

Yn Plentyn y Ganrif Newydd, rydym 
yn gofyn i bobl ifanc gwblhau 
gwahanol weithgareddau pob tro 
y byddwn yn ymweld â nhw. Dydyn 
ni heb ofyn iddyn nhw wneud 
unrhyw weithgareddau rhif ers eu 
bod yn saith oed, ac fe hoffem weld 
sut maent wedi newid yn y deng 
mlynedd diwethaf.

Mae ymchwilwyr wedi defnyddio’r 
wybodaeth a ddarparwyd gan y 
gweithgareddau hyn mewn sawl 
ffordd, er enghraifft i astudio 
cysylltiadau rhwng amgylchiadau 
teuluol a digwyddiadau yn ystod 
plentyndod cynnar, cyn i’r ysgol 
ddechrau hyd yn oed, a datblygiad 
gwybyddol yn hwyrach ymlaen.



Os wyt ti eisiau gwybod mwy  
am Blentyn y Ganrif Newydd,  
gelli ymweld â’r wefan ar:

www.childnc.net

childnc@ucl.ac.uk 

Radffôn
0800 092 1250  

@childnewcentury 

www.facebook.com/
childofthenewcentury

SUT YDW I’N CAEL RHAGOR  
O WYBODAETH…

Os hoffet gael rhagor o wybodaeth 
am yr arolwg peilot, cysyllta â’r  
tîm gan ddefnyddio’r manylion  
isod rhwng 9.30am a 5.30pm  
(dydd Llun i ddydd Gwener):

childnc@ipsos.com

Radffôn  
0808 202 2102

Madalina Radu, Child of the New 
Century, Ipsos MORI, 3 Thomas 
More Square, London, E1W 1YW

Diolch am dy help!

...YNGLŶN Â’R AROLWG?

...YNGLŶN Â PHLENTYN 
Y GANRIF NEWYDD?

16-060822/B02W


